
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Universitatea din Craiova 

 

Graficul admiterii și înmatriculării la Programul de pregătire 
psihopedagogică Nivelul I, în regim postuniversitar 

2022-2023 – Semestrul I 
 
Pentru absolvenții care doresc să urmeze programul de pregătire psihopedagogică, 

postuniversitar 

 

Înscriere: 

 
Nivelul I 05-16 septembrie 2022 

 

Înmatriculare: 
 

Nivelul I 19-28 septembrie 2022 
 
NIVELUL I POSTUNIVERSITAR 

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte: 
 Cerere înscriere; 

 Copie certificat naștere;  

 Copie C. I.; 
 Copie certificat de căsătorie; 

 Copie diplomă de licenţă/adeverinţă licenţă (numai pentru absolvenţii 

din 2022);  

 Copie foaia matricolă/supliment la diplomă; 
 Adeverinţă medicală – în care săă se menţioneze explicit că persoana nu suferă de 
boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică; 

 
Dosarul se va trimite pe adresa de email: dppd@central.ucv.ro   

 

DE REȚINUT:  

Nu puteți încărca parțial piesele din dosarul de înscriere. Înainte de a începe încărcarea 

dosarului, vă rugăm să vă asigurați că aveți toate documentele completate / scanate si salvate pe 

calculator. 

Dosarul va fi încărcat într-un singur fişier, în format pdf, care să conţină toate documentele 

solicitate în ordinea indicată mai sus. 

 

După acceptarea dosarului veţi primi pe e-mail Chestionarul de admitere care va trebui completat şi 

retrimis pe adresa dppd@central.ucv.ro. 

    

Posesorii dosarelor care au fost admisi se vor prezenta pentru semnarea contractelor în perioada 19-28 

septembrie 2022 la sediul din str. A.I. Cuza, nr. 13, intrarea dinspre Teatrul Naţional “Marin Sorescu”. 

Pentru semnarea contractelor va trebui să aveți la dvs.: 

 cartea de identitate 

 Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 RON). 

Se poate plăti  prin  BRD,  în  contul  RO47BRDE170SV71982041700 sau  

numerar la casieria Universităţii (pentru plata cu numerar, la ghișeu, pe 

documentul de plată se vor specifica OBLIGATORIU numele și prenumele 

candidatului, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 
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CERERE DE ÎNSCRIERE la 

Programul de formare psihopedagogică,  Nivelul I – postuniversitar 

Seria 2022-2023, Semestru I 

Subsemnatul/a (Completați cu majuscule, în spațiul din josul fiecărei rubrici!) 

NUMELE DIN CERTIFICATUL DE 

NAŞTERE 

Iniţiala 

prenumelui 

tatălui 

PRENUMELE 

   

 

absolvent/ă a  

Facultății Specializarea 

  

 

optez pentru înscrierea la DPPD, Nivelul I, Seria 2022-2023, la forma  de învățământ cu frecvență 

și în regim de studii postuniversitare. 

 

 

Date de contact 

 

Nr. telefon mobil/Nr. telefon fix: 

 

Adresa de e-mail: 

 

Data înscrierii:            

 

Semnătura cursantului/ei:          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


